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ABW ─ ogólna charakterystyka

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest służbą właściwą w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.
Status, obowiązki i uprawnienia ABW określa Ustawa z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu1.
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Działania
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizuje działania analityczno-informacyjne, operacyjno-rozpoznawcze i procesowe, a także uczestniczy w procedurach opiniodawczych oraz prowadzi czynności w ramach systemu ochrony informacji niejawnych.
* ANALITYCZNO-INFORMACYJNE * OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZE *
* PROCESOWE * OPINIODAWCZE *
* KONTROLNE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH *

Działania analityczno-informacyjne
ABW pozyskuje oraz przetwarza informacje istotne dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa i jego porządku konstytucyjnego, a następnie – zgodnie z art. 18 Ustawy o ABW – przekazuje je Prezydentowi RP, premierowi, a także poszczególnym ministrom-członkom Rady Ministrów.
Opracowania analityczno-informacyjne ABW powstają w oparciu o wiedzę uzyskaną z rozpoznania operacyjnego, ustaleń o charakterze dochodzeniowo-śledczym, a także z danych pochodzących
ze źródeł ogólnodostępnych. Ich celem jest wspieranie procesu decyzyjnego, dokonywanie ocen
ryzyka oraz zapobieganie negatywnym skutkom zjawisk i wydarzeń. Agencja, mając świadomość
znaczenia funkcji analityczno-informacyjnej i jej wpływu na bezpieczeństwo RP, coraz większy nacisk kładzie na opracowywanie analiz strategicznych oraz informacji wyprzedzających.
Najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa zagadnienia, które w 2014 r. były rozpoznawane w ramach ustawowej aktywności Agencji, zostały omówione w raportach i informacjach
skierowanych do właściwych kompetencyjnie odbiorców. W minionym roku ABW sporządziła ponad
320 takich opracowań, w tym raportów, analiz, monografii i materiałów informacyjnych. Dotyczyły
one m.in. zagrożeń:

1

W dalszej części tekstu nazywana „Ustawą o ABW”.
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•
•

•
•
•

związanych z konfliktem rosyjsko-ukraińskim,
godzących w podstawy ekonomiczne
kraju, bezpieczeństwo energetyczne oraz
związanych z przestępczością zorganizowaną, a także korupcją wśród osób sprawujących funkcje publiczne,
ze strony obcych służb specjalnych,
w tym w stosunku do strategicznych sektorów gospodarki,
ze strony organizacji terrorystycznych
oraz środowisk i grup o charakterze ekstremistycznym,
związanych z cyberprzestępczością.

Uzyskiwane
drogą
operacyjno-rozpoznawczą informacje są analizowane i przetwarzane w celu przekazania uprawnionym
odbiorcom lub wykorzystywane zgodnie
z przepisami Kodeksu postępowania karnego
i Kodeksu karnego do rozpoznawania i wykrywania przestępstw oraz ścigania ich sprawców
w ramach postępowań karnych.
W 2014 r. ABW wykonała łącznie następującą liczbę
ustaleń w sieciach operatorów telekomunikacyjnych
oraz przedsiębiorców świadczących usługi drogą
elektroniczną:
•
•
•
•

Działania operacyjno-rozpoznawcze
Wykonywanie przez ABW czynności operacyjno-rozpoznawczych jest ściśle związane z realizacją ustawowych zadań. Są to przewidziane
prawem działania umożliwiające pozyskiwanie
w sposób niejawny danych o osobach, miejscach
lub zdarzeniach.
W sytuacji, w której inne czynności operacyjno-rozpoznawcze okazują się nieskuteczne
oraz w przypadkach szczególnie groźnych
przestępstw, Agencja może skorzystać z takich środków specjalnych jak: kontrola operacyjna (kontrola korespondencji, podsłuch),
niejawne nabycie lub przejęcie przedmiotów
pochodzących z przestępstwa (tzw. zakup kontrolowany), niejawne nadzorowanie wytwarzania przedmiotów przestępstwa, ich przemieszczania i przechowywania oraz obrotu nimi (tzw.
przesyłka niejawnie kontrolowana).
W 2014 r. Szef ABW skierował 731 wniosków/
zarządzeń o kontrolę operacyjną.
W jednym przypadku Prokurator Generalny
odmówił wyrażenia zgody na wystąpienie do Sądu
Okręgowego w Warszawie w stosunku do wniosku
skierowanego w trybie art. 27 ust. 1 Ustawy o ABW.
W trybie niecierpiącym zwłoki art. 27 ust. 3
cyt. ustawy ─ wydano 77 zarządzeń. Wszystkie
uzyskały
zgodę
Prokuratora
Generalnego
i Sądu. W związku z powyższym Szef ABW nie
wydawał zarządzeń o zniszczeniu materiałów.
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ustalenia abonenckie ─ 73 354
ustalenia bilingowe ─ 72 868
lokalizacja telefonu komórkowego ─ 16 130
pozostałe sprawdzenia2 ─ 14 057
Ogółem ─ 176 409

ABW2 może korzystać z pomocy obywateli, których dane, poza określonymi w ustawie
przypadkami, nie mogą zostać ujawnione.
Działania procesowe
ABW, mając uprawnienia procesowe, zajmuje się wykrywaniem najpoważniejszych
przestępstw godzących w bezpieczeństwo
państwa i jego porządek konstytucyjny oraz
ściganiem ich sprawców. W tym zakresie
funkcjonariusze Agencji mogą stosować czynności o charakterze procesowym analogiczne do podejmowanych przez Policję, do
których zalicza się: zatrzymywanie, przeszukiwanie i legitymowanie osób, stosowanie
środków przymusu bezpośredniego i kontroli osobistej oraz przeszukiwanie pomieszczeń.
W 2014 r. ABW prowadziła łącznie 336 postępowań przygotowawczych, spośród których 150 zostało zakończonych.
Zabezpieczono mienie o łącznej wartości
114,4 mln zł.
2

M.in.: ustalenie użytkownika IP, ustalenie użytkownika poczty elektronicznej, ustalenie użytkownika komunikatora, anulowanie lub przyspieszenie zlecenia.
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2014
2013

104,6 mln zł

2012
2011

na certyfikacji urządzeń i akredytacji
systemów teleinformatycznych.

114,4 mln zł

168,7 mln zł
87 mln zł

Wartość zabezpieczonego mienia
w latach 2011 - 2014.

Działania w ramach systemu ochrony
informacji niejawnych
ABW realizuje zadania określone w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Działania podejmowane
przez ABW mają głównie charakter prewencyjny, oparty na minimalizowaniu zagrożeń
w obszarze ochrony informacji niejawnych
oraz ustaleniowo-wyjaśniający. Ich celem
jest zapobieganie przypadkom ujawniania
informacji niejawnych podmiotom do tego
nieuprawnionym, a gdy do tego dojdzie –
ustalenie osób za to odpowiedzialnych.
Działania ABW w zakresie nadzoru nad
systemem ochrony informacji niejawnych,
zgodnie z właściwością Agencji, są realizowane w obszarach bezpieczeństwa:
•

•

•

•

osobowego – rozumianego jako
procedury sprawdzeniowe służące
weryfikacji wiarygodności osób ubiegających się o uzyskanie dostępu do
informacji niejawnych i uniemożliwieniu takiego dostępu osobom
niedającym rękojmi zachowania tajemnicy oraz szkolenia osób przed
udzieleniem im dostępu do informacji
klauzulowanych;
przemysłowego – ujmowanego jako
procedury sprawdzeniowe wobec firm
ubiegających się o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego;
fizycznego – w tym określanie standardów i zapewnianie fizycznych warunków do ochrony informacji niejawnych oraz kontrola ich przestrzegania;
teleinformatycznego – polegającego

Ponadto Szef ABW pełni funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa w stosunkach
międzynarodowych 3, tzn. odpowiada za
wdrażanie uzgodnionych zasad i środków
ochrony informacji niejawnych. W sferze wojskowej funkcję w tym zakresie Szef ABW realizuje za pośrednictwem Szefa SKW. W ramach współpracy międzynarodowej Polska
zapewnia jednolity stopień bezpieczeństwa
informacji niejawnych, które są wymieniane
z zagranicznymi partnerami. Wymóg ten
gwarantują umowy dwustronne oraz regulacje organizacji międzynarodowych, których
RP jest członkiem.
Bezpieczeństwo osobowe
ABW prowadzi poszerzone postępowania
sprawdzające oraz uczestniczy w zwykłych
postępowaniach sprawdzających realizowanych przez pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych. Celem każdego
z wyżej wymienionych postępowań jest ustalenie, czy osoba ubiegająca się o zatrudnienie
bądź zatrudniona na stanowisku związanym
z dostępem do informacji niejawnych daje rękojmię zachowania tajemnicy. Procedury te są cyklicznie powtarzane i pozwalają na sprawdzanie osób pod kątem zagrożeń, jakie mogą wyniknąć z ich działań dla prawidłowej ochrony informacji niejawnych (a poprzez to także dla bezpieczeństwa RP). Osoba jest sprawdzana m.in.
pod kątem tego, czy nie ma powiązań z obcymi
służbami specjalnymi, organizacjami przestępczymi, czy w toku postępowania sprawdzajacego nie podawała nieprawdziwych informacji.
W trakcie poszerzonego postępowania weryfikuje się ponadto: jej poziom życia (rozbieżność pomiędzy dochodami a wydatkami), stan
zdrowia psychicznego, w tym skłonność do
uzależnień. W przypadku wystąpienia nie dających się usunąć wątpliwości, w wyżej wymienionym zakresie, osobie odmawia się wydania
poświadczenia bezpieczeństwa. Realizowane
3

O Krajowej Władzy Bezpieczeństwa także na s. 11.
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postępowanie sprawdzające jest jedyną procedurą w państwie, która pozwala na cykliczne
weryfikowanie osoby z punktu widzenia zagrożeń interesów bezpieczeństwa RP.
Postępowania sprawdzające kończą się
wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa
albo decyzją odmowną. W określonym przypadku mogą też być umarzane.
9 798

2014
2013
2012
2011

8 663
11 677
11 279

Wydane poświadczenia w latach 2011 - 2014.

W 2014 r. podjęto 27 decyzji o odmowie
wydania poświadczenia.
Jeżeli wobec osoby posiadającej ważne poświadczenie bezpieczeństwa zostaną ujawnione nowe fakty wskazujące na to, że może ona
nie dawać rękojmi zachowania tajemnicy, ABW
albo pełnomocnik ochrony – w zależności od
tego, do jakiej klauzuli tajności osoba ta ma dostęp na podstawie posiadanego poświadczenia oraz jakie zajmuje stanowisko – wszczyna
kontrolne postępowanie sprawdzające.
Wśród okoliczności mających wpływ na taką
decyzję mogą być:
•
•
•
•

•
•

podatność na wywieranie presji,
niewłaściwe postępowanie z informacjami niejawnymi,
choroby lub zabużenia psychiczne,
zagrożenie ze strony obcych służb specjalnych w postaci prób werbunku lub nawiązania kontaktu,
podawanie nieprawdziwych informacji,
skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia
publicznego.

W 2014 roku wydano 17 decyzji o cofnięciu
poświadczenia.
8

Bezpieczeństwo przemysłowe
Postępowanie
bezpieczeństwa
przemysłowego jest prowadzone na wniosek
przedsiębiorcy. Obejmuje ono sprawdzenie
przedsiębiorcy, kierownika oraz osób mających dostęp do informacji niejawnych. Celem
przeprowadzenia postępowania sprawdzającego jest ustalenie czy przedsiębiorca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych,
w tym sprawdzenie m.in.: struktury kapitału oraz powiązań kapitałowych, źródła
pochodzenia środków finansowych, struktury organizacyjnej, systemu ochrony informacji niejawnych, wszystkich osób wchodzących
w skład organów zarządzających i kontrolnych
przedsiębiorcy. Sprawdzeń danych zawartych
w kwestionariuszu oraz innych informacji uzyskanych w trakcie postępowania dokonuje się
w rejestrach, ewidencjach, kartotekach, a także w bazach niedostępnych powszechnie.
2014

149

2013

243

2012
2011

223
116

Wydane świadectwa w latach 2011 - 2014.

W 2014 r. nie wydano żadnej decyzji o odmowie wydania świadectwa, a w dwóch przypadkach wydano decyzje o cofnięciu świadectwa.
Według stanu na 31 grudnia 2014 r. w toku
pozostawało 206 postępowań bezpieczeństwa
przemysłowego.
Certyfikacja urządzeń i akredytacja systemów
teleinformatycznych
W ramach realizacji zadań wynikających
z rozdziału 8 Ustawy o ochronie informacji
niejawnych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego udziela akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemów
teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „po-
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powoływaniu na stanowiska pełnomocnika ochrony lub zastępcy pełnomocnika ochrony osób nie spełniających
wymogów ustawowych oraz przeprowadzaniu przez pełnomocników ochrony kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach podległych, w których zatrudnieni byli pełnomocnicy;

ufne” lub wyższej. Potwierdzeniem udzielenia
przez ABW akredytacji jest świadectwo akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.
W 2014 r. ABW wystawiła 702 świadectwa
akredytacji systemów TI. Ponadto Agencja wydała 581 certyfikatów ochrony elektromagnetycznej, 6 certyfikatów ochrony kryptograficznej oraz 1 443 certyfikaty zgodności.
Kontrola ochrony informacji niejawnych
Agencja realizuje kontrole ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów
obowiązujących w tym zakresie, z uwzględnieniem prawidłowości postępowań sprawdzających prowadzonych przez pełnomocników ochrony. Kontrole przeprowadzane są
na podstawie rocznego planu kontroli. Ponadto, w przypadku uzyskania informacji wskazujących na występowanie istotnych zagrożeń
systemu zabezpieczenia informacji niejawnych lub nieprawidłowości dotyczących postępowań sprawdzających, Szef ABW może zarządzić kontrolę doraźną w danej jednostce.
W 2014 r. pion ochrony informacji niejawnych
ABW wszczął 47 kontroli, w tym 44 planowe
oraz 3 zarządzone w trybie doraźnym. Z kontroli zakończonych w ubiegłym roku sporządzono i przekazano kierownikom jednostek
kontrolowanych 21 wystąpień pokontrolnych.
W pozostałych przypadkach sporządzana jest
dokumentacja pokontrolna.
47

2014
2013

50

2012
2011

47
32

Liczba przeprowadzonych przez ABW kontroli
w latach 2011 - 2014.

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybienia nie odbiegały znacząco
od ujawnionych w latach poprzednich. Dotyczyły one głównie:
•

organizacji systemu ochrony informacji niejawnych, które polegały na:

•

bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym najwięcej nieprawidłowości wiązało się z brakiem
specjalistycznego przeszkolenia osób
realizujących obowiązki administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przetwarzaniem
informacji niejawnych przy użyciu systemów nieakredytowanych;

•

obiegu materiałów niejawnych związanych przede wszystkim z niewłaściwym ewidencjonowaniem materiałów
niejawnych, prowadzącym do niezgodności stanu ewidencyjnego z faktycznym;

•

środków bezpieczeństwa fizycznego obejmującego niewłaściwą organizację stref ochronnych i stosowania
do ochrony informacji niejawnych urządzeń nieposiadających stosownych
certyfikatów.

W efekcie, stwierdzonych w toku przeprowadzanej kontroli nieprawidłowości, skierowano do właściwej prokuratury jedno zawiadomienie o możliwości popełnienia czynów
zabronionych w rozumieniu przepisów kk,
na którego podstawie prokuratura wszczęła
śledztwo.
Udział w procedurach opiniodawczych
W
2014
r.
ABW
uczestniczyła
w 32 procedurach opiniodawczych.
Na wniosek właściwych organów administracji państwowej oraz indywidualnych pod9

miotów gospodarczych ABW na podstawie
odrębnych (od Ustawy o ABW) przepisów zaopiniowała 793 106 wniosków.
W ramach procedur opiniodawczych przed
przyznaniem wiz Schengen, na podstawie
Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach i Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, Agencja zaopiniowała 680 507 wniosków w sprawach konsultacji wizowych.
Liczba wniosków w sprawie legalizacji pobytu
cudzoziemców:
rok 2014 – 65 892
rok 2013 – 51 351
rok 2012 – 54 046
rok 2011 – 45 613
Liczba wniosków w sprawie koncesji na obrót
bronią i amunicją:
rok 2014 – 231
rok 2013 – 216
rok 2012 – 231
rok 2011 – 201
Liczba wniosków o przyznanie Karty Polaka:
rok 2014 – 24 658
rok 2013 – 23 889
rok 2012 – 23 342
rok 2011 – 21 613
Liczba opiniowanych wniosków wizowych:
rok 2014 – 680 507
rok 2013 – 637 627
rok 2012 – 617 923
rok 2011 – 578 268
10

Współpraca międzynarodowa
Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego współpracuje na płaszczyźnie dwustronnej oraz wielostronnej ze służbami wywiadowczymi i odpowiednimi organami innych państw. Kontakty z partnerami zagranicznymi przede wszystkim pozwalają na
wspólną analizę zagrożeń, wymianę informacji i doświadczeń. Duża część współpracy poświęcona jest ochronie informacji niejawnych
i zapewnieniu bezpieczeństwa ich obiegowi w
relacjach międzynarodowych.
Utrzymywanie relacji ze służbami partnerskimi ma ogromne znaczenie w kontekście walki
z zagrożeniami o zasięgu międzynarodowym
takimi, jak terroryzm, przestępczość zorganizowana czy proliferacja broni masowego rażenia.
Ważnym zadaniem ABW, które wymaga
współpracy międzynarodowej, jest zabezpieczenie i ochrona sieci informatycznych instytucji państwowych przed cyberatakami. Rosnące
znacznie cyberterroryzmu w działaniach wywiadowczych sprawia, że umiejętna ochrona przed
tym zagrożeniem odgrywa coraz większą rolę
w polityce bezpieczeństwa wielu państw. Jesienią 2014 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu Kierowniczego ds. Cyberobrony NATO
(ang. Cyber Defence Management Board),
które odbyło się w Kwaterze Głównej NATO.
Przedmiotowe spotkanie, skupiające wysokich
rangą narodowych przedstawicieli ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, dotyczyło polityki NATO w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz
wdrażania postanowień szczytu NATO w Walii
odnośnie przedsięwzięć poświęconych tej problematyce.
W 2014 r. Agencja współpracowała z dziewięćdziesięcioma służbami z ponad pięćdziesięciu krajów. Rodzaj i forma kontaktów zależą
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od stopnia zaawansowania współpracy oraz
bieżących potrzeb.
W ubiegłym roku ważnym wątkiem wspólnych
inicjatyw były zagadnienia związane z konfliktem
rosyjsko-ukraińskim. ABW prowadziła konsultacje i dzieliła się opiniami z partnerami zagranicznymi. Starano się również opracować możliwe
scenariusze dalszego rozwoju wypadków za naszą wschodnią granicą.
Kontakty multilateralne
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przynależy do licznych forów międzynarodowych umożliwiających współpracę z przedstawicielami zagranicznych służb wywiadowczych i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Są to m.in.:
•

•

•

•

•
•

Klub Berneński (CdB) – forum wymiany doświadczeń służb wewnętrznych
państw członkowskich UE oraz Szwajcarii i Norwegii,
Konferencja Europy Środkowej (MEC)
– założona z inicjatywy holenderskiej
w celu wspierania procesów demokratyzacji państw byłego bloku wschodniego,
Grupa ds. Zwalczania Terroryzmu (CTG)
– jedna z największych organizacji międzynarodowych zajmujących się zagadnieniem terroryzmu muzułmańskiego
i ekstremizmu, która została wydzielona
z Klubu Berneńskiego,
Grupa ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi (WPT) – gremium zajmujące się przeciwdziałaniem terroryzmowi w zakresie
bezpieczeństwa wewnętrznego UE,
NATO (biura i agendy),
Europol.

Współpraca międzynarodowa w zakresie
ochrony informacji niejawnych
Szef ABW pełni funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa, która odpowiada za nadzór nad
ochroną informacji niejawnych wymienianych
pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a innymi
państwami lub organizacjami międzynarodowymi. Wydaje także dokumenty upoważniające

do dostępu do informacji niejawnych NATO, UE
i innych organizacji międzynarodowych. Agencja współpracuje z tymi organizacjami i państwami członkowskimi NATO i Unii w obszarze
ochrony informacji niejawnych przetwarzanych
w akredytowanych systemach teleinformatycznych. Wspólny cel stanowi tu:
• wypracowanie nowych, wspólnych standardów ochrony w obszarze bezpieczeństwa osobowego, przemysłowego i obiegu dokumentów,
• wypracowanie i utrzymanie międzynarodowych standardów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
• utrzymanie porównywalnego poziomu
bezpieczeństwa akredytowanych systemów TI,
• zapewnienie odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa systemów łaczności
z organizacjami międzynarodowymi.
Systematycznie wzrasta liczba obowiązujących dwustronnych umów o wzajemnej ochronie informacji, jakie Agencja zawiera z właściwymi organami innych państw.
W styczniu 2014 r. podpisano umowę regulującą wzajemną ochronę informacji niejawnych z Węgrami, w listopadzie z Czarnogórą,
a w grudniu z Algierią (dotyczy tylko informacji
kwalifikowanych ze sfery obronności).
W ubiegłym roku rozpoczęto negocjacje dotyczące projektów takich umów z Gruzją oraz
Bośnią i Hercegowiną. Kontynuowano też rozpoczęte wcześniej prace nad porozumieniami
z: Mongolią, Luksemburgiem, Ukrainą, Armenią, Wielką Brytanią, Cyprem, Szwajcarią, Holandią, Grecją, Chorwacją, Serbią, Turcją, Estonią oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
Wszczęto również procedurę zmierzającą do zawarcia umowy z Etiopią. Trwają także prace nad
projektem umowy o charakterze ogólnym z Organizacją ds. Współpracy w Zakresie Uzbrojenia
(OCCAR). Pozwoli ona na stworzenie jednolitych
zasad ochrony wymienianych informacji oraz
rozwój współpracy z OCCAR i państwami, które
uczestniczą w różnych projektach tej organizacji.
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Ponadto w zakresie ochrony informacji niejawnych ABW współpracuje z różnymi gremiami europejskimi, np. Europejską Agencją Kosmiczną (European Space Agency – ESA).
W kwietniu ubiegłego roku, wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, ABW zorganizowała
konferencję „Requirements for ESA and NATO
classified and unclassified contracts”. Przedstawiono na niej m.in.: zasady ubiegania się
o kontrakty ESA, system ochrony informacji niejawnych RP, podstawową wiedzę o wymianie
takich danych na poziomie międzynarodowym
oraz wymogi ESA i NATO w tym obszarze.
Budżet
Środki finansowe przyznawane są Agencji w ramach ustawy budżetowej. Wydatki ABW
w 2014 r. zamknęły się łączną kwotą 500,2 mln zł.
Budżet ABW w latach 2010-2014:
rok 2014 – 500,2 mln zł
rok 2013 – 502,7 mln zł
rok 2012 – 500,8 mln zł
rok 2011 – 502,3 mln zł
rok 2010 – 489 mln zł
Wydatki rzeczowe ABW w latach 2010-20144:
rok 2014 – 67,9 mln zł
rok 2013 – 65,4 mln zł
rok 2012 – 62,8 mln zł
rok 2011 – 62,8 mln zł
rok 2010 – 63,8 mln zł

4

Są to wydatki związane z obsługą działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (m.in.: szkolenia, obsługa obiektów, zakupy i eksploatacja sprzętu) bez środków na wynagrodzenia i świadczenia osobowe.
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Zarówno planowanie, jak i wykonanie
budżetu ABW podlega corocznej kontroli
ze strony właściwych komisji parlamentarnych
oraz Najwyższej Izby Kontroli.
Nadzór i kontrola nad ABW
Cywilna kontrola służb specjalnych jest stosowanym wobec służb instrumentem demokratycznego państwa. W obowiązującym stanie prawnym system cywilnego nadzoru i kontroli nad ABW tworzą:
•

organy władzy wykonawczej:

Prezydent RP jest uprawniony do otrzymywania od Szefa ABW informacji mogących
mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa
i międzynarodowej pozycji naszego kraju. Wyraża również opinie o zgłoszonym przez premiera kandydacie na stanowisko szefa służby.
Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór
nad ABW w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem powołanego w tym celu ministra koordynującego działalność służb specjalnych. Premier jest również informowany
przez Szefa ABW o sprawach mogących mieć
istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej. W tym kontekście należy zaznaczyć,
że zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM
z dnia 23 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka
Rady Ministrów Jacka Cichockiegow zakresie
koordynacji służb specjalnych5, Ministrowi –
Członkowi Rady Ministrów powierzona została koordynacja działalności służb specjalnych
i nadzór nad tą działalnością.
Kolegium ds. Służb Specjalnych, działające przy Radzie Ministrów, jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach programowania, nadzorowania i koordynowania działalności ABW oraz innych służb. Do zadań Kole5

Wcześniej funkcję tę pełnił b. Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz.
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gium należy formułowanie ocen lub wyrażanie
opinii dotyczących powoływania i odwoływania m.in. Szefa ABW. Ponadto, spośród uprawnień kontrolnych Kolegium, należy wymienić
prawo do opiniowania: kierunków i planów
działań służb specjalnych, ich szczegółowych
projektów budżetów, wykonywania powierzonych im zadań oraz rocznych sprawozdań
z ich działalności. Kolegium koordynuje także działalność: ABW, AW, SKW, SWW i CBA,
a także współpracę tych służb z: Policją, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, Biurem Ochrony Rządu, Służbą Celną, urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi, organami
kontroli skarbowej, organami informacji finansowej i służbami rozpoznania Sił Zbrojnych,
oraz ich współdziałanie w dziedzinie ochrony
bezpieczeństwa państwa.
•

organy władzy ustawodawczej:

Sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych
opiniuje projekty regulacji prawnych dotyczących wszystkich działających w Polsce służb
specjalnych. Komisja wyraża opinię na temat kierunków pracy służb specjalnych opierając się na informacjach przedstawianych
przez ich szefów. Opiniuje również wnioski
w sprawie powoływania poszczególnych osób
na stanowiska szefów i ich zastępców. Do zaopiniowania przedstawiane są jej także projekty budżetu państwa w zakresie dotyczącym służb specjalnych oraz sprawozdania
z jego wykonania. Ponadto komisja uprawniona jest do wydawania ocen na temat współdziałania służb specjalnych z organami administracji państwowej i organami ścigania oraz
badania skarg dotyczących ich działalności.

micznej, korupcyjnej, cyberprzestępczości
i ochrony informacji niejawnych.
•

organy kontroli państwowej:

Najwyższa Izba Kontroli kontroluje m.in.
działalność ABW w zakresie wykonania budżetu oraz realizacji ustaw i innych aktów
prawnych dotyczących działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej.
Ważną rolę odgrywa również nadzór ze strony sądów administracyjnych
w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Osobom starającym się o uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa przysługuje prawo
wniesienia skargi na decyzję lub postanowienie organu odwoławczego do sądu administracyjnego, który rozpatruje ją na posiedzeniu niejawnym. Prawo to dotyczy również postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.
Prokuratura wszczyna i nadzoruje wszystkie śledztwa prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Może również
zlecać dokonywanie określonych czynności
procesowych i kontroluje ich realizację. W przypadku zastosowania środków specjalnych, np.
kontroli operacyjnej, Agencja musi również uzyskać zgodę Sądu Okręgowego w Warszawie.

W 2014 r. kierownictwo ABW uczestniczyło w kilkudziesięciu posiedzeniach Sejmowej Komisji oraz Kolegium
do Spraw Służb Specjalnych. Ponadto
w ubiegłym roku Szef ABW udzielił odpowiedzi na 23 interpelacje, zapytania
i wnioski poselskie z zakresu terroryzmu i ekstremizmu, przestępczości ekono13
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Kontrwywiad
W wyniku działań operacyjno-rozpoznawczych realizowanych w 2014 r. kontrwywiad
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego potwierdził utrzymywanie się wysokiego poziomu aktywności rosyjskich służb wywiadowczych na kierunku polskim. Przedsięwzięcia
tych służb były uwarunkowane m.in. konfliktem
na Ukrainie i zostały podporządkowane strategii propagandowej władz na Kremlu. Charakteryzowały się one wykorzystywaniem różnorodnych metod pracy. Ukierunkowane były m.in.
na dyskredytację stanowiska Polski i innych
państw członkowskich NATO w kwestii kryzysu ukraińskiego, a także na akcentowanie polsko-ukraińskich skomplikowanych doświadczeń historycznych w celu wywoływania antagonizmów pomiędzy społeczeństwami obu
tych krajów.
Innym ważnym elementem rosyjskiej aktywności było uwypuklanie i niekiedy także
kreowanie podziałów wśród państw UE oraz
NATO. Eksponowano wszelkie antyunijne i antyamerykańskie wypowiedzi, zwłaszcza eurosceptycznych polityków z poszczególnych
państw członkowskich oraz głosy krytykujące możliwość zaostrzania polityki wobec FR,
w tym nakładania kolejnych sankcji. Do realizacji tego typu przedsięwzięć Rosjanie wykorzystywali zarówno rosyjskie media, jak i obywateli RP reprezentujących prorosyjską postawę
i w niektórych przypadkach opłacanych przez
instytucje Federacji Rosyjskiej. Miały one wielopłaszczyznowy charakter i były realizowane
m.in. przy wykorzystaniu internetu.
Jednym z aspektów wojny informacyjnej
prowadzonej przez Federację Rosyjską jest próba
kształtowania prorosyjskich oraz antyukraińskich
poglądów wśród polskiej opinii publicznej
za
pośrednictwem
internetowych
blogów,
portali i serwisów informacyjnych. W tym celu,
wykorzystywane są osoby, które można przypisać
do następujących grup:
•

działające na zlecenie i opłacane za
wykonaną pracę, tj. zamieszczanie wpisów,
komentarzy ukazujących odpowiednie osoby

i wydarzenia w pozytywnym świetle wykorzystując
do tego, wybrane i przywołane w odpowiednim
kontekście zmodyfikowane fakty,
•

tzw. useful idiots, czyli osoby prowadzące
profile na portalach społecznościowych, czy
też blogi osobiste, na których zamieszczane są
„pożądane” teksty, oraz inne osoby inspirowane
do powielania dezinformacji.

„Pożądane” informacje i komentarze pisane
są według podobnego szablonu, zwykle mają
obszerną treść i są wysoko oceniane przez innych
„użytkowników”. Opinie stojące w opozycji do
treści zleconych są źle oceniane przez kolejnych
„dyskutantów”. Wpisy w znacznym stopniu są kopią
poprzednich, zamieszczanych na innych portalach,
często w niewielkim, sekundowym odstępie czasu.
Więcej: Raport o stanie bezpieczeństwa
cyberprzestrzeni RP w 2014 r. (www.cert.gov.pl).

Przejawem rosyjskiej aktywności była działalność na terytorium naszego kraju obywateli FR, którzy posiadając rozbudowane kontakty wśród przedstawicieli polskiej klasy politycznej, a także w strukturach UE, starali się wykorzystywać je do sondowania opinii w sprawach
kluczowych z punktu widzenia rosyjskich interesów. Ponadto Rosjanie wraz z wybuchem konfliktu na Ukrainie aktywnie zaangażowali się
w działania wspierające przedsięwzięcia inspiracyjno-propagandowe. Uczestniczyli w projektach kreujących jednoznacznie pozytywny wizerunek Rosji, a zarazem ukazujących w negatywnym świetle oponentów polityki Kremla.
ABW obserwowała przy tym zjawisko zwiększonych wysiłków ze strony różnych instytucji
FR na rzecz konsolidacji i aktywizacji w naszym
kraju środowisk prorosyjskich.
Rosyjskie służby specjalne realizując w 2014 r.
działania na kierunku polskim aktywnie zabiegały
o informacje z zakresu:
•

wywiadu politycznego, gospodarczego
i naukowo-technicznego,

•

danych pozwalających na dotarcie do
osób dysponujących wiedzą istotną
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z punktu widzenia interesów politycznych
oraz bezpieczeństwa RP.
Służby FR realizowały także działania o charakterze lobbingowym na rzecz rosyjskich podmiotów funkcjonujących na polskim rynku. Rosyjski wywiad wykorzystywał przy tym nowoczesne rozwiązania techniczne i teleinformatyczne, które służą do pozyskiwania informacji oraz prowadzenia łączności wywiadowczej.
W wyniku złożonych działań operacyjnych
zrealizowanych w 2014 r. ABW ustaliła i zatrzymała pod zarzutem szpiegostwa obywatela RP
narodowości rosyjskiej (posiada on równocześnie obywatelstwo FR), który jest podejrzewany o współpracę z wywiadem wojskowym Federacji Rosyjskiej ─ GRU. W październiku 2014 r.
uznano również za persona non grata dwóch rosyjskich dyplomatów, którzy prowadzili działania
niezgodne ze statusem dyplomatycznym.

W ubiegłym roku Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego pogłębiła wiedzę na temat potencjału i metod pracy służb specjalnych Białorusi, dla których kierunek polski pozostaje jednym z priorytetowych. Efektem przedsięwzięć
ABW zrealizowanych w minionym roku było zatrzymanie i aresztowanie obywatela Białorusi,
któremu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie
przedstawiła zarzut prowadzenia działalności
wywiadowczej przeciwko RP, a także wydalenie
z terytorium naszego kraju attaché wojskowego
ambasady Białorusi w Polsce, ustalonego ofice16

ra białoruskich służb specjalnych.
W ubiegłym roku Kontrwywiad ABW identyfikował stałe zainteresowanie obcych służb
wywiadowczych polskim sektorem energetycznym, w tym m.in. perspektywami jego dalszego rozwoju.
W wyniku rozpoznania przedsięwzięć podejmowanych na terytorium RP przez obce służby wywiadowcze, w ubiegłym roku wszczęto 4 śledztwa w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa szpiegostwa stypizowanego w art. 130 kk i 132
kk. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
prowadziła ogółem 5 postępowań przygotowawczych o tym charakterze.
Zwalczanie terroryzmu i przeciwdziałanie
ekstremizmom
Zagrożenie terrorystyczne na terytorium
RP w 2014 r., podobnie jak w latach ubiegłych,
utrzymywało się na niskim poziomie. Jednak
nie oznacza to, że nasz kraj nie może stać
się celem ataku ze strony ugrupowań ekstremistycznych jako tzw. cel zastępczy w przypadku braku możliwości przeprowadzenia zamachu w innych państwach UE. Z tego powodu ABW weryfikowała sygnały świadczące o możliwości przemieszczania się na terytorium Polski osób związanych z radykalnym
islamem, pochodzących z państw Afryki, Bliskiego Wschodu oraz Kaukazu Północnego.
Na skutek eskalacji konfliktu w Syrii i Iraku oraz odnotowywanego
w nim udziału osób pochodzących z Europy, ABW –
we współpracy z krajowymi
i zagranicznymi służbami
partnerskimi – objęła monitoringiem problematykę ich
wyjazdów w rejon konfliktu i powrotów do krajów pochodzenia. Nabyte przez te
osoby doświadczenie bojowe stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa RP
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oraz innych państw Unii Europejskiej. Działania Agencji ukierunkowane były na pozyskiwanie informacji wskazujących na poparcie i zaangażowanie obywateli RP oraz cudzoziemców związanych z Polską (w tym posiadających zalegalizowany pobyt w strefie
Schengen) w działania ekstremistycznych organizacji muzułmańskich w rejonie konfliktu,
w szczególności na aktywność propagandową, werbunek ochotników do udziału w walkach oraz ich finansowanie.
Na podstawie zgromadzonych informacji ABW, pod nadzorem właściwych prokuratur, prowadzi dwa postępowania przygotowawcze związane z udziałem obywatela RP
w walkach w Syrii oraz funkcjonowania na terytorium Polski komórki wparcia logistycznego tzw. Państwa Islamskiego.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
analizowała działalność islamskich ekstremistów w cyberprzestrzeni pod kątem używania
przez nich antyeuropejskiej retoryki oraz nawoływania do stosowania przemocy. Prowadzono w tym zakresie czynności ukierunkowane na wykrywanie funkcjonujących w internecie treści, stanowiących podstawę do autoradykalizacji w duchu islamskiego fundamentalizmu i w konsekwencji możliwości podejmowania autonomicznych działań terrorystycznych
zawierających się w strategii tzw. samotnych
wilków.
Ponadto w związku z utrzymującymi się
na świecie zagrożeniami terrorystycznymi dla
sektora lotnictwa cywilnego, ABW – realizując czynności w ramach Krajowego
Programu Ochrony Lotnisk
– monitorowała szkolenia
lotnicze osób z krajów tzw.
podwyższonego ryzyka.
Z uwagi na funkcjonowanie na terenie naszego
kraju wielu obiektów kultu
i martyrologii żydowskiej
oraz związanymi z nimi co-

rocznymi pielgrzymkami, ABW podejmowała
wielokierunkowe działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Izraela,
w tym m.in. gościom uczestniczącym w inauguracji Muzeum Żydów Polskich w Warszawie.
W ubiegłym roku do zadań ABW należało również zabezpieczanie imprez o charakterze politycznym i kulturalnym, w tym z udziałem przywódców innych państw oraz zagranicznych delegacji. Agencja m.in. monitorowała przebieg XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz wizytę prezydenta Baracka Obamy
w Warszawie. Ponadto rozpoznawano i analizowano potencjalne zagrożenia o charakterze terrorystycznym i ekstremistycznym związane z XXII Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi
w Soczi, szczególnie w kontekście zapewnienia
bezpieczeństwa przebywającym tam obywatelom RP. Podobne działania ABW realizowała
w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w Polsce.
Centrum Antyterrorystyczne ABW
Podstawowym
zadaniem
CAT
ABW jest koordynacja procesu
wymiany informacji między uczestnikami systemu
ochrony antyterrorystycznej, która umożliwia wdrażanie wspólnych procedur
reagowania w przypadku wystąpienia zdarzenia terrorystycznego zaistniałego w kraju bądź
za granicą, mającego wpływ na bezpieczeństwo RP i jej obywateli.
CAT ABW funkcjonuje w systemie całodobowym przez 7 dni w tygodniu. Służbę w nim
pełnią – oprócz funkcjonariuszy ABW – oddelegowani przedstawiciele krajowych podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa państwa i jego porządku publicznego. Ponadto z Centrum Antyterrorystycznym
współpracują inne podmioty uczestniczące
17

w systemie ochrony antyterrorystycznej RP,
m.in.: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Państwowa
Straż Pożarna, Generalny Inspektor Informacji
Finansowej, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Żandarmeria Wojskowa.
Centrum Antyterrorystyczne prowadzi działalność w czterech obszarach. Są to:
•

•

18

analiza poziomu zagrożenia terrorystycznego RP oraz monitoring i analiza treści ekstremistycznych w mediach ─ określenie bieżącego i prognozowanego poziomu zagrożenia terrorystycznego RP, jej obywateli oraz interesów, tworzenie opracowań monograficznych w oparciu o przekazywaną
do CAT ABW wiedzę innych podmiotów
i instytucji, informowanie kierownictwa
państwa o zidentyfikowanych bądź potencjalnych zagrożeniach terrorystycznych;
sprawdzenia i ustalenia dotyczące
osób i podmiotów w systemach bazodanowych CAT ABW ─ weryfikacja otrzymywanych informacji w dostępnych systemach bazodanowych,
ich poszerzanie oraz uszczegóławianie
(m.in. poprzez konsultacje z właściwymi służbami i instytucjami) dokonywane
w ramach służby dyżurnej;

•

współpraca zagraniczna ─ współdziałanie z zagranicznymi podmiotami
zaangażowanymi w przeciwdziałanie
zagrożeniom terrorystycznym i ich zwalczanie. Utrzymywanie relacji z analogicznymi podmiotami w innych państwach oraz z gremiami międzynarodowymi w zakresie walki z terroryzmem;

•

łączność ─ utrzymywanie łączności
w systemie 24-godzinnym z krajowymi
uczestnikami systemu ochrony antyterrorystycznej oraz partnerami zagranicznymi na potrzeby wszystkich jednostek
organizacyjnych ABW.

W zakresie koordynacji procesu wymiany informacji między uczestnikami systemu ochrony antyterrorystycznej w CAT ABW
w 2014 r. sporządzono i przekazano służbom
i instytucjom współpracującym z Centrum
744 raporty operacyjne zawierające sygnały
o potencjalnych zagrożeniach terrorystycznych. Ponadto opracowano 16 raportów sytuacyjnych przedstawiających kompleksową
wiedzę na temat zidentyfikowanych zagrożeń
terrorystycznych oraz podjętych działań.
744

2014
610

2013
367

2012

406

2011
2010

247

Raporty operacyjne CAT w latach 2010 - 2014.
2014
2013
2012
2011
2010

16
17
21
38
47

Raporty sytuacyjne CAT w latach 2010 - 2014.

Centrum Antyterrorystyczne prowadziło stały monitoring i analizę publikowanych w mediach, w tym na portalach internetowych, materiałów o tematyce ekstremistycznej i terrorystycznej. Na tej podstawie opracowywane były
cykliczne raporty kierowane do odbiorców zewnętrznych oraz innych jednostek ABW odpowiedzialnych za przeciwdziałanie zagrożeniom
terrorystycznym. Zawierały one:
• bieżące analizy najistotniejszych wydarzeń dla świata muzułmańskiego,
w tym takich, które nawiązywały bezpośrednio do Polski, jej interesów i obywateli,
• relacje z wystąpień i odezw liderów światowego terroryzmu,
• informacje na temat działań propagandystów światowego terroryzmu podej-
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wiadomienie o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa polegającego na wprowadzeniu do obrotu ręcznych przeciwlotniczych zestawów rakietowych STRZAŁA
9M32M,

mowanych w celu pozyskiwania zwolenników zbrojnego dżihadu, oddziaływania na zachodnie społeczeństwa oraz
wywierania wpływu na scenę polityczną
państw zachodnich.
W 2014 r. w CAT ABW sporządzono 115 takich raportów.
Zwalczanie proliferacji oraz kontrola międzynarodowego obrotu uzbrojeniem
W 2014 r. prowadzono konsultacje w sprawie krajowych i zagranicznych wniosków eksportowych. W efekcie rozpatrzono 1 502 wnioski (1 291 dotyczyło uzbrojenia i 211 towarów
dual-use) oraz przeprowadzono 24 konsultacje zamieszczone w elektronicznym systemie
TRACKER, które zostały skierowane przez
przedsiębiorców do Ministerstwa Gospodarki w sprawie wydania zezwoleń eksportowych/
importowych. Przekazywane informacje stanowiły przesłanki do wydania przez Szefa ABW
opinii negatywnych w sprawie zezwoleń na wywóz przez polskie podmioty produktów mogących mieć zastosowanie w pracach nad programem jądrowym, produkcją broni masowego rażenia oraz uzbrojenia konwencjonalnego,
w tym rakietowego.
Rozpoznawano aktywność podmiotów powiązanych z państwami objętymi sankcjami
międzynarodowymi w zakresie pozyskiwania
towarów podwójnego zastosowania, od podmiotów działających na terenie RP.
Rozpoznawano incydenty związane z obrotem i utratą kontroli nad materiałami promieniotwórczymi.
ABW rozpoznawała również zagrożenia
związane z obrotem uzbrojeniem i sprzętem
wojskowym w tym m.in.:
•

weryfikowano informacje dotyczące naruszenia obowiązujących przepisów prawa ze względu na ograniczenia zawarte w Porozumieniu Wassenaar i w związku z tym przedłożono w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu za-

•

w związku z konfliktem rosyjsko-ukraińskim szczególnym monitoringiem objęto kwestie dotyczące wzrostu zainteresowania produktami o zastosowaniu militarnym ze strony podmiotów i osób fizycznych z Ukrainy.

Ochrona cyberprzestrzeni RP
W obliczu dynamicznego
postępu technologicznego
oraz rosnącego uzależnienia państw od
sieci teleinformatycznych, zapewnienie warunków
techniczno-organizacyjnych oraz eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania niejawnego systemu łączności rządowej stanowi jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa narodowego.
W 2014 r. ABW prowadziła intensywne
działania na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa teleinformatycznego
w cyberprzestrzeni RP. W tym kontekście należy w szczególności zwrócić uwagę na masową kampanię cyberwywiadowczą – określaną kryptonimem „Energetic Bear” – skierowaną przeciw instytucjom, firmom, organizacjom
i osobom powiązanym ze sferą energetyki.
Kampania była wymierzona głównie w sprzęt
teleinformatyczny zlokalizowany w Chinach, Japonii i na Ukrainie. Potwierdzono także zainfekowanie wrogim oprogramowaniem kilku tysięcy komputerów na świecie. W efekcie działań ABW rozpoznane zostały mechanizmy, narzędzia, nieznane dotąd elementy infrastruktury napastników oraz ustalono dane identyfikujące część ofiar.
Poza tradycyjnymi czynnikami wpływającymi
na bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP ─ ta19

kimi jak: upowszechnienie technologii teleinformatycznych, uproszczenie i dostępność narzędzi pomocnych w przeprowadzeniu ataków oraz
niedofinansowanie systemów ochrony zasobów administracji państwowej ─ jednym z najistotniejszych elementów w ostatnim roku pozostawał wpływ aktualnej sytuacji geopolitycznej
związanej z kryzysem na Ukrainie.
Zadania w zakresie reagowania
na incydenty zagrażające bezpieczeństwu
systemów lub sieci teleinformatycznych,
których uszkodzenie bądź zniszczenie mogłoby doprowadzić do poważnych zakłóceń funkcjonowania państwa, realizował
Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty
Komputerowe – CERT.GOV.PL. W 2014 r.,
w strukturach ABW, powołano zespół CERT
ABW, realizujący zadania z obszaru bezpieczeństwa jawnych systemów teleinformatycznych, których właścicielem jest Agencja.

że część z nich stanowią tzw. false-positives.
Są to przypadki błędnej interpretacji przez
zgłaszającego legalnego ruchu sieciowego. Drugą z przyczyn, szczególnie widoczną
w przypadku zgłoszeń z systemów automatycznych, są wielokrotne zgłoszenia dotyczące tych samych incydentów. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż zgłoszenia pochodzące z systemów autonomicznie raportujących m.in. za pośrednictwem platformy
N66, zostają poddane późniejszej weryfikacji
przez Zespół CERT.GOV.PL, który wskazuje,
czy zgłoszeniom można nadać atrybut incydentu.
4681 Botnet
2213 Błędna konfiguracja urządzenia
132 Skanowanie
119 Inżynieria społeczna
101 Błędy aplikacji WEB
35 Wirus
29 Nieuprawniona zmiana informacji
20 Atak odmowy dostępu (np. DDoS, DoS)
18 Koń Trojański
15 Nieuprawniony dostęp do informacji
14 Treści obraźliwe
12 Przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione
w cyberprzestrzeni

Rok 2014 pod względem liczby otrzymanych
zgłoszeń oraz obsłużonych incydentów kolejny raz okazał się dla Zespołu CERT.GOV.PL
rekordowy. W sumie, zarejestrowanych zostało aż 12 017 zgłoszeń, z których 7 498 zakwalifikowano jako incydenty.

9 Wykorzystanie podatności aplikacji
7 Dezinformacja
6 Włamanie do aplikacji
5 Kradzież tożsamości, podszycie się
4 Włamanie na konto/ataki siłowe
3 Naruszenie procedur bezpieczeństwa

Zgłoszenia incydentów

3 Pomawianie (zniesławianie)
2 Podsłuch

Faktyczne incydenty

2 Robak sieciowy
1 Nieuprawnione logowanie

3 912
3 373
2 346

1 870

2 109

1 413

I kwartał

II kwartał

1 Nieuprawnione wykorzystanie zasobów
1 Próby nieuprawnionego logowania

2 862

III kwartał

1 630

1 Włamanie na konto uprzywilejowane
1 Wykorzystanie podatności w urządzeniach

IV kwartał

Statystyka wybranych incydentów w 2014 r.
z podziałem na kategorie.

Liczba zarejestrowanych zgłoszeń oraz incydentów
w poszczególnych kwartałach 2014 r.

Różnica w liczbie zarejestrowanych zgłoszeń oraz liczbie incydentów wynika z faktu,
20

6

Platforma N6 została zbudowana przez Zespół CERT Polska i służy
gromadzeniu, przetwarzaniu oraz przekazywaniu informacji o zdarzeniach naruszających bezpieczeństwo teleinformatyczne.
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Analogicznie do lat poprzednich najwyższe miejsce, w ramach zarejestrowanych incydentów, zajmują botnety: w 2013 r. zarejestrowanych zostało aż 4 270, a w 2014 r.
4 681 przypadków dotyczących zainfekowanych stacji roboczych będących składnikami
sieci botnet.
16,83%
12,98%

nymi na szeroką skalę. Kampanie kierowane
m.in. do instytucji administracji publicznej często wykorzystywały wizerunek znanych firm,
podmiotów prowadzących sprzedaż w internecie lub firm pośredniczących, jak np.: firmy
kurierskie, serwisy aukcyjne czy rezerwacyjne, banki, operatorzy telekomunikacyjni.
styczeń 3

18,56%

luty 6
marzec 7

14,09%

kwiecień 6
maj 2
czerwiec 7
lipiec 30

zeus

B68_DNS

conficker

downadup

Cztery główne typy botnetów w 2014 r. (w odniesieniu do wszystkich zarejestrowanych incydentów
w kategorii botnet).

W kategorii „Błędna konfiguracja urządzenia” uwzględniono informacje o podatnościach oraz błędach konfiguracji aplikacji,
bądź urządzeń sieciowych. Znaczący wpływ
na statystykę miały w tej kategorii pozyskane przez Zespół CERT.GOV.PL informacje
o podatności serwerów DNS (DNSOpenResolver), podatność serwerów NTP, a także podatności SNMP – w sumie 2 213 incydentów. Dwukrotny wzrost w stosunku do
roku 2013 został odnotowany w przypadku ataków odmowy dostępu (DDoS i DoS)
z 10 w 2013 r. do 20 w 2014 r.
Ponadto Zespół CERT.GOV.PL otrzymywał znaczną ilość zgłoszeń związanych
ze skanowaniem sieci w poszukiwaniu błędów i podatności – 132 incydenty. Warto podkreślić, że Zespół CERT odnotował
119 incydentów określonych jako inżynieria
społeczna, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowiło wzrost o 350% (w 2013 roku zarejestrowanych zostało 34 incydentów będących sumą kategorii: „Inżynieria społeczna”,
„Kradzież tożsamości”, „Podszycie się, w tym
phishing”). W ramach incydentów tej kategorii, wyłoniono 24 uznane, jako istotne kampanie phishingowe, będące atakami prowadzo-

sierpień 15
wrzesień 10
październik 6
listopad 7
grudzień 20

Ilość incydentów klasy „Inżynieria społeczna” zarejestrowanych w 2014 r.

System ARAKIS-GOV w 2014 r. zarejestrował 28 322 alarmy. Ze względu na poziom
istotności zagrożenia, alarmy podzielono na
trzy główne kategorie: wysoki, średni i niski.
2014
2013
13 896

13 286

12 900

4 773
1 140

644

wysoki

średni

niski

Porównanie rozkładu alarmów w latach 2014 i 2013.

Porównując z rokiem 2013, można zaobserwować znaczny wzrost ilościowy odnotowanych alarmów, zwłaszcza tych o priorytecie
wysokim i średnim. Wynika to z obserwowanego wzrostu zainteresowania przestrzeniami
publicznych adresów IP instytucji chronionych
w ramach systemu ARAKIS-GOV. Powyższe
przejawia się odnotowaniem większej ilości
alarmów związanych z procesem rozpozna21

nia zasobów sieci (skanowanie sieci) przy zastosowaniu mechanizmu spoofowania (fałszowania) źródłowego adresu IP.
Rozpoczęto prace nad uruchomieniem systemu ARAKIS 2.0 GOV. W stosunku do obecnej wersji systemu, ARAKIS 2.0 GOV będzie
charakteryzował się ulepszonymi funkcjonalnościami zapożyczonymi z systemu ARAKIS-GOV, oraz
zupełnie nowymi modułami pozwalającymi na szybsze i lepsze wykrywanie
ataków czy oraz innego rodzaju zagrożeń. Należy pamiętać, iż wybór funkcjonalności sensora wdrażanego w sieci chronionego
podmiotu w dalszym ciągu
pozostaje w gestii instytucji
przystępującej do systemu
ARAKIS 2.0 GOV.
Dostrzegalna jest w ostatnich latach wyraźna dynamika wzrostu uporczywych, długofalowych ataków, bazujących na zaawansowanych
narzędziach. Oznacza to, że oprócz wzrostu
ilościowego obserwujemy także istotny postęp
jakościowy w prowadzonych atakach. Istotnym czynnikiem pozostaje tu udział grup kierowanych i sponsorowanych przez obce państwa. Należy przy tym dodać, że do przeprowadzania ataków powszechnie wykorzystywane są sieci anonimizujące, m.in. TOR, które istotnie ograniczają możliwość zidentyfikowania sprawców. Informacje dotyczące prowadzonych cyberkampanii pokazują, że w głównym obszarze zainteresowania ze strony najgroźniejszych atakujących znajdują się instytucje z sektora energetycznego oraz systemy rządowe, co odzwierciedla światowy trend
w tej kwestii. Zespoły powołane do reagowania na incydenty komputerowe i instytucje muszą zwiększać możliwości odparcia najbardziej dotkliwych form ataków, jak m.in. ataki typu APT (ang. Advanced Persistent Threat) czy spear phishing. Wydarzenia roku ubie22

głego pokazują, iż niestety nadal, czynnikami przyczyniającymi się do skali skuteczności przeprowadzanych ataków, pozostają: nieodpowiednie podejście do kwestii bezpieczeństwa systemów, brak wdrożenia odpowiednich procedur w instytucjach oraz tendencja
do redukcji środków finansowych
przeznaczonych na funkcjonowanie
instytucji kosztem bezpieczeństwa. Ogromne znaczenie ma także niski poziom świadomości wśród
kadry zarządzającej i pracowników oraz brak okresowych szkoleń z danego zakresu. Wskazać należy, że zakres udzielanego przez Zespół CERT.
GOV.PL wsparcia przy eliminacji zagrożenia lub podatności, a zwłaszcza przy
minimalizacji negatywnych skutków ataku
i przywrócenia funkcjonalności systemów, zależy od decyzji samej instytucji, która stała się
celem. Podejmowane, przez Zespół CERT.
GOV.PL działania prewencyjno-informacyjne
w formie przekazywanych ostrzeżeń oraz rekomendacji mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed zagrożeniami będą skuteczne
przy ich wdrożeniu przez samych zainteresowanych.
Ćwiczenia CC
Jak co roku odbyła się kolejna edycja ćwiczeń w obszarze reagowania na sytuacje kryzysowe i incydenty bezpieczeństwa
występujące
w
cyberprzestrzeni,
(międzynarodowe ćwiczenia NATO Cyber Coalition 2014). Głównym celem ćwiczeń było
sprawdzenie zdolności reagowania uczestniczących w nich państw na zdarzenia związane
z sytuacjami kryzysowymi i cyberzagrożeniami.
Scenariusz ćwiczeń przedstawiał hipotetyczne
zagrożenie, którego źródłem były m.in. cyberataki na dużą skalę, mające wpływ na funkcjo-
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nowanie państw członkowskich NATO. Udział
CERT.GOV.PL w ćwiczeniach NATO Cyber Coalition 2014 umożliwił wzmocnienie współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa pomiędzy
zespołami reagowania na incydenty komputerowe państw członkowskich Sojuszu, a także
pozwolił na przetestowanie działań decyzyjnych
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych
w cyberprzestrzeni, w tym cyberprzestrzeni
RP.
Ochrona bezpieczeństwa ekonomicznego
Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego koncentruje się na
zwalczaniu przestępstw
o charakterze ekonomicznym powodujących
największe straty finansowe dla Skarbu Państwa.
Prowadzone działania mają na celu zapobieganie zarówno zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, jak i zagrożeniom dla systemu finansowego państwa, a także zwalczania korupcji z udziałem osób pełniących funkcje publiczne, jeśli przestępstwo to godzi w bezpieczeństwo państwa.
Istotną sferą aktywności służby pozostaje
rozpoznawanie zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego państwa: potencjalnych zakłóceń
lub okresowego przerwania dostaw surowców
energetycznych,
negatywnych
zjawisk wpływających na funkcjonowanie krajowego sektora energetycznego, a także na obrót oraz
wydobywanie i przetwarzanie surowców energetycznych.

funkcjonowania rynku kapitałowego, ubezpieczeniowego, bankowego oraz sektora funduszy
celowych i unijnych.
W 2014 r. ABW prowadziła ogółem
185 śledztw godzących w podstawy ekonomiczne państwa.
Bezpieczeństwo energetyczne
Sektor energetyczny pozostaje jednym
z najbardziej wrażliwych segmentów bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Z tego
względu rozpoznawanie zagrożeń w tej dziedzinie gospodarki i zapobieganie im stanowi niezmiennie jeden z priorytetów aktywności ABW.
   W 2014 r. działania Agencji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
obejmowały m.in.:
• monitorowanie realizacji Programu
Polskiej Energetyki Jądrowej. Aktywność ABW w tym obszarze była ukierunkowana przede wszystkim na zapewnienie ochrony kluczowych postępowań
przetargowych, a także monitoring działalności podmiotu prowadzącego badania
środowiskowe dla potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowej;
• identyfikowanie zagrożeń dla sektora paliwowego w Polsce. Działalność
Agencji była ukierunkowana na rozpoznawanie m.in.: ewentualnych nieprawidłowości związanych z funkcjonowa-

Realizacja
zadań
ABW,
w odniesieniu do rozpoznawania
nieprawidłowości i zagrożeń występujących w systemie finansowym państwa i przeciwdziałania im, koncentruje się głównie na
zwalczaniu przestępczości podatkowej wielkich rozmiarów. Obejmuje ona także rozpoznawanie
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•

•
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niem kluczowych spółek tej branży, podmiotów działających w tzw. szarej strefie oraz bezpieczeństwa dostaw i przesyłu ropy naftowej; ABW udaremniła działalność szeregu spółek specjalizujących się
w przestępczości paliwowej;
rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń sektora gazowego. Działania ABW
w tym zakresie obejmowały m.in. pozyskiwanie i weryfikowanie – pod kątem
wykrycia ewentualnych nieprawidłowości – informacji dotyczących systemu dostaw gazu ziemnego do naszego kraju,
w tym jego potencjalnych zagrożeń związanych z konfliktem na Ukrainie, procesu
renegocjacji kontraktu na dostawy LNG
dla PGNiG przez Qatargas, a także budowy interkonektora gazowego Bernau-Szczecin, terminala LNG w Świnoujściu
oraz monitorowanie procesu eksploracji
gazu łupkowego;
rozpoznawanie zagrożeń funkcjonowania rynku energii. Aktywność Agencji
w tym zakresie koncentrowała się na monitorowaniu działań koncernów energetycznych na terytorium RP, w tym zwłaszcza realizowanych przez nie inwestycji
mających na celu rozbudowę mocy wytwórczych energii elektrycznej. Działania
te mają szczególne znaczenie w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości
dostaw energii elektrycznej po planowanym wyłączeniu przestarzałych bloków
energetycznych;
rozpoznawanie ewentualnych nieprawidłowości związanych z rynkiem odnawialnych źródeł energii oraz wpływu
wdrożenia zaostrzonej polityki klimatyczno-energetycznej na polski sektor energetyczny. W tym kontekście działania ABW
obejmowały monitorowanie m.in. procesu
legislacyjnego dotyczącego ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), przebiegu procesów budowy instalacji OZE,
w tym zwłaszcza farm wiatrowych pod
kątem ewentualnych zachowań korup-

•

•

cyjnych osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji administracyjnych,
możliwości wyłudzania przez inwestorów
środków finansowych z funduszy unijnych oraz polskich programów przeznaczonych na rozwój tej branży;
identyfikowanie i rozpoznawanie potencjalnych nieprawidłowości związanych z procesami inwestycyjnymi KGHM Polska Miedź SA zarówno
w kraju, jak i zagranicą. Aktywność Agencji w tym obszarze obejmowała monitorowanie postępów prac w strategicznym
projekcie tego podmiotu tj. kopalnia Sierra Gorda w Chile oraz funkcjonowania
podmiotu zależnego KGHM International;
monitorowanie sytuacji polskiej branży węglowej. Działalność ABW obejmowała m.in. analizę funkcjonowania polskiego sektora węglowego w kontekście
importu do naszego kraju tańszego węgla z zagranicy oraz spadającego zapotrzebowania na węgiel w krajach UE wynikającego z realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego, wpływających na obniżenie rentowności polskich spółek.

Przestępstwa podatkowe i pranie pieniędzy
Od kilku lat ABW obserwuje powtarzające
się mechanizmy mające wpływ na zaniżanie
zobowiązań podatkowych w podatkach pośrednich: przestępstwa karuzelowe,
wystawianie
„pustych” faktur zwiększających naliczony VAT, usuwanie
towaru spod dozoru celnego, zaniżanie wartości celnej.
Charakterystycznymi działaniami dla
stosowanych w tym
zakresie mechanizmów były m.in.:
wykorzystanie „zni-
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kającego podatnika”, fałszowanie dokumentacji celnej i skarbowej, niezgodne ze stanem
faktycznym wpisy w podatkowo-celnych systemach informatycznych, nadużycia w funkcjonowaniu systemu Tax Free.

dzone informacje stanowiły podstawę wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Okręgową
w Olsztynie. Straty Skarbu Państwa z tytułu nienależnego zwrotu podatku VAT wyniosły
co najmniej 70 mln zł.

Zaobserwowaliśmy również, że wprowadzone w 2013 r. rozwiązania prawne, mające
ograniczyć możliwość nadużyć w zakresie podatku od towarów i usług (m.in. odwrócony VAT
w obrocie stalą i innymi metalami), doprowadziły do zmniejszenia liczby oszustw w branży stalowej. Przyniosły jednak również efekt
w postaci zmiany asortymentu wyrobów będących przedmiotem oszustw podatkowych,
przy zachowaniu tych samych mechanizmów.

Rozpoznaliśmy działalność zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie m.in.:
poświadczali nieprawdę w dokumentacji, wyłudzali podatek VAT znacznej wartości przy transakcjach krajowych oraz przy dostawie i kupnie towarów w handlu wewnątrzunijnym z wykorzystaniem podmiotów z Polski, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji i Niemiec. Straty Skarbu Państwa wyniosły co najmniej 46,5 mln zł.
W sprawie prowadzone jest śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.
Zarzutami objęto 11 osób, w tym jedną podejrzewaną o kierowniczą rolę w grupie i zorganizowanie całego procederu. Dokonano również
zabezpieczeń majątkowych na kwotę 11 mln zł.

W 2014 r. do wiodących rodzajów towarów
lub usług będących przedmiotem oszustw podatkowych zaliczyć można głównie: obrót paliwami, stalą i metalami kolorowymi, tekstyliami, elektroniką, wyrobami tytoniowymi, artykułami budowlanymi, granulatami złota, srebra, platyny oraz świadczenie fikcyjnych usług
(np. budowlanych, komputerowych, transportowych).
Przykłady prowadzonych spraw
ABW zgromadziła informacje dotyczące obrotu karuzelowego i wyłudzania podatku VAT.
Istotną rolę w rozpoznawanym procederze odgrywały m.in. duże firmy, legalnie działające
na krajowym rynku obrotu elektroniką użytkową oraz sprzętem
komputerowym.
W celu legalizowania obrotu na terenie RP stworzono
sieć spółek „buforów” oraz „słupów”.
Towar przechodzący przez polskie
podmioty trafiał do
określonych spółek zagranicznych,
skąd poprzez inne
kraje UE wracał na
teren RP. Zgroma-

Prowadzilismy również działania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy pochodzących z przestępstw
skarbowych, zaniżania rzeczywistych rozmiarów prowadzonej działalności, celem uniknięcia zapłaty należnego podatku VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych obywatela RP prowadzącego działalność gospodarczą. Kwota
wypranych pieniędzy może sięgać ok. 17 mln.
euro, a kwota uszczupleń Skarbu Państwa
z tytułu nieuiszczonych należności publicznoprawnych – ok. 6 mln. zł. Zrealizowane przez
ABW czynności umożliwiły dotychczas zatrzymanie 6 osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw skarbowych,
wynikających z pozaprawnego handlu i obrotu elektroniką, w szczególności telefonami komórkowymi.
Zwalczanie przestępczości azjatyckiej
Działania w tym obszarze prowadzono
zgodnie z Porozumieniem o współdziałaniu
w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej z obszaru relacji handlowych i finansowych między RP a krajami azjatyckimi zawartym w lutym 2014 r. pomiędzy Generalnym
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Inspektorem Kontroli Skarbowej, Generalnym
Inspektorem Informacji Finansowej, Szefem
Służby Celnej i Szefem ABW oraz Komendantem Głównym Straży Granicznej i Komendantem Głównym Policji. Na poziomie lokalnym
prowadzą je grupy wykonawcze, w skład których wchodzą przedstawiciele służb. Do zadań
grup należy sprawdzenie legalności działań
gospodarczych realizowanych przez osoby pochodzenia azjatyckiego w Polsce. Identyfikują
one zagrożenia, wymieniają się informacjami
oraz ustalają parametry kontrolne. Prowadzone są m.in.: kontrole skarbowe, sprawdzenia
prawidłowości ewidencji sprzedaży, sprawdzenia dotyczące deklarowanych kwot podatku od
towarów i usług. Ponadto zabezpieczane są
towary z podrabianymi znakami towarowymi
oraz bez polskich znaków akcyzy, sprawdzana jest legalność pobytu cudzoziemców na terenie RP, kontrolowane są uzyskiwane zwroty
podatku VAT, źródła i wysokości uzyskiwanych
dochodów. W 2014 r. odbyło się 157 spotkań
grup wykonawczych na terenie całego kraju.
Przykłady prowadzonych spraw
Prowadzono rozpoznanie międzynarodowej
grupy przestępczej dokonującej wywozu środków finansowych nielegalnego pochodzenia
z Polski m.in. na Litwę lub Łotwę. Środki te wpłacane były na rachunki bankowe, a następnie
transferowane na konta w Chinach i krajach offshore7. Ujawniono także, iż za pośrednictwem
podmiotów offshore część uzyskanych nielegalnie środków finansowych ponownie wprowadzana była do polskiego obiegu bankowego i stanowiła źródło finansowania zakupów nieruchomości, praw własności oraz dóbr luksusowych.
Nieprawidłowości związane z zamówieniami
publicznymi
ABW realizowała zadania w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw związanych z zamówieniami publicznymi.

7
Podmiot, który jest zarejestrowany w „raju podatkowym”, a centrum jego działalności ulokowane jest w innym kraju.
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Przykłady prowadzonych spraw
Funkcjonariusze ABW, wspólnie ze szczecińską Prokuraturą Okręgową prowadzą śledztwo
w sprawie założenia na terenie województwa
zachodniopomorskiego zorganizowanej grupy
przestępczej, jej funkcjonowania i kierowania
nią. Grupa miała na celu popełnianie przestępstw
związanych z nieprawidłowościami przy dwudziestu przetargach publicznych, organizowanych przez jedną z samorządowych jednostek
budżetowych w Szczecinie. Sposób działania
grupy polegał na tym, że kierownictwo jednostki wraz z innymi osobami podejmowało szereg
czynności i manipulacji zmierzających do ustawienia co najmniej kilkudziesięciu przetargów.
Pozwalały one na uzyskiwanie zleceń na realizację inwestycji konkretnemu przedsiębiorcy
z grupy. W ten sposób stworzono swego rodzaju „spółdzielnię”, której członkowie dzielili pomiędzy siebie zlecenia. W zamian kierownictwo
samorządowej jednostki budżetowej prawdopodobnie przyjmowało łapówki lub wystawiało podzlecenia podmiotom pełniącym rolę „słupów”,
które należały do osób powiązanych z przedsiębiorcami. W związku z tym funkcjonariusze
ABW zatrzymali 10 osób, w tym przedstawicieli kierownictwa jednostki oraz lokalnych przedsiębiorców. Zostały im przedstawione zarzuty
udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
utrudniania przetargów, a także przekroczenia
uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych
oraz przyjęcia i wręczenia korzyści majątkowej.
Łączna wartość zamówień w omawianych przetargach publicznych wyniosła około 55 mln zł.
Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.
W 2014 r. ABW kontynuowała czynności
związane z weryfikacją informacji dot. nieprawidłowości w przetargu na dostawy podkładów
kolejowych wartych ponad 120 mln zł. W ramach działań operacyjnych zgromadzono wiedzę i zebrano dowody, co stanowiło podstawę wszczęcia przez Prokuraturę Apelacyjną
w Warszawie śledztwa w przedmiotowej sprawie. Ustalono, iż producenci i dystrybutorzy podkładów kolejowych przystępujący do publicznego przetargu nieograniczonego mieli się poro-
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zumieć w sprawie wysokości ofert, aby wygrała
z góry ustalona firma. Polegało to na eliminowaniu konkurencji oraz jednoczesnym podwyższaniu cen oferowanych produktów, co stanowiło szkodę dla Skarbu Państwa. ABW zatrzymała w tej sprawie 9 osób.

Osłona antykorupcyjna
ABW kontynuowała działania w ramach
osłony antykorupcyjnej obejmującej m.in.
sektor
finansowy,
energetyczny, paliwowy oraz infrastrukturę drogową, kolejową i lotniczą. W ubiegłym roku liczba przedsięwzięć osłanianych przez ABW (prywatyzacje podmiotów
oraz realizacje projektów w oparciu o środki publiczne) wyniosła 36.
Agencja koncentrowała się na rozpoznawaniu negatywnych zjawisk i nieprawidłowości w toku prowadzonych procesów prywatyzacyjnych oraz zamówień publicznych,
a także bieżącym informowaniu właściwych organów państwa o zaobserwowanych zagrożeniach i nieprawidłowościach. Ponadto, wzorem
lat ubiegłych, ABW realizowała działania polegające na:
•

•

sprawdzaniu wiarygodności osób i podmiotów zaangażowanych w procesy prywatyzacyjne i zamówienia publiczne oraz kandydatów na wysokie stanowiska w administracji państwowej i spółkach Skarbu Państwa,
prowadzeniu postępowań sprawdzających przed wydaniem poświadczeń
bezpieczeństwa oraz specjalistycznych

•

szkoleń dla urzędników,
prowadzeniu postępowań karnych w sytuacjach, gdy stwierdzono naruszenie prawa.

W związku z funkcjonowaniem osłony antykorupcyjnej w 2014 r. ABW prowadziła
14 postępowań, z czego jedno dotyczyło
sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej
w mieniu, osiem ─ przyjmowania korzyści
majątkowych, trzy ─ podejmowania działań
na szkodę spółki, dwa ─ zmowy przetargowej.
W prowadzonych postępowaniach dotychczas
zarzuty przedstawiono 45 podejrzanym.
Sprawdzenia kandydatów na ważne stanowiska państwowe lub do władz spółek Skarbu
Państwa
W minionym roku ABW dokonała sprawdzeń
111 osób – kandydatów na ważne stanowiska państwowe lub do władz spółek Skarbu Państwa. Z wnioskami o sprawdzenia
zwracały się: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska oraz
Ministerstwo Zdrowia.
Postępowania sprawdzające przed
wydaniem poświadczeń bezpieczeństwa
Obowiązek prowadzenia przez ABW postępowań sprawdzających wynika z przepisów
o ochronie informacji niejawnych. Postępowania takie obejmują wnikliwe i wieloaspektowe
sprawdzenie osoby i członków jej rodziny, dochodów i stanu majątkowego. Z tego względu
stanowią one istotny element profilaktyki antykorupcyjnej. ABW wydała łącznie 1 477 poświadczeń bezpieczeństwa urzędnikom ministerstw oraz 376 poświadczeń bezpieczeństwa osobom zatrudnionym w Kancelariach:
Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Senatu.
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Popularyzacja problematyki bezpieczeństwa

Szkolenia dla urzędników i osób publicznych
Profilaktyka kontrwywiadowcza
W 2014 r. ABW kontynuowała trzystopniowy program szkoleń, w ramach Programu Profilaktyki Kontrwywiadowczej, zawierający elementy z zakresu zapobiegania terroryzmowi
oraz ochrony, w tym antykorupcyjnej, ekonomicznych interesów państwa. Program skierowany był do urzędników administracji państwowej centralnej i samorządowej, a także pracowników spółek Skarbu Państwa, ośrodków
naukowo-badawczych oraz instytucji i podmiotów gospodarczych, istotnych z punktu widzenia zabezpieczenia podstawowych interesów
RP. Stopniowo realizowane były również szkolenia dla podmiotów prywatnych, realizujących
zadania mające istotne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego, m.in. na rzecz wojska.
Łącznie przeprowadzono 519 spotkań, w których uczestniczyło około 10 500 osób.

Program Profilaktyki Kontrwywiadowczej
obejmował również szkolenia indywidualne,
w formie bezpośrednich konsultacji, skierowane do osób piastujących najważniejsze funkcje w państwie oraz polskich dyplomatów.
W ramach profilaktyki kontrwywiadowczej,
na podstawie wniosków skierowanych przez
podmioty państwowe i samorządowe, przeprowadzono 137 badań antypodsłuchowych,
Szkolenia z ochrony bezpieczeństwa
teleinformatycznego
Agencja organizuje szkolenia dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego i ad-

ministratorów sieci, w których przetwarzane są
informacje niejawne. Szkolenia te są skierowane do instytucji państwowych oraz prywatnych
podmiotów gospodarczych. Mają na celu zapewnienie poprawności i ciągłości funkcjonowania systemów oraz sieci teleinformatycznych wchodzących w skład krytycznej infrastruktury teleinformatycznej kraju oraz bezpieczeństwa przetwarzanych w nich informacji.
W 2014 r. przeszkolono 1 241 osób
Szkolenia z ochrony informacji niejawnych
ABW prowadzi szkolenia z ochrony informacji niejawnych, w tym dla pełnomocników
ochrony oraz osób ubiegających się o funkcję
pełnomocnika ochrony.
Obejmują one zagadnienia związane z:
• przepisami i zasadami ochrony informacji niejawnych,
•

trybem postępowania w sytuacjach zagrożenia informacji niejawnych,

•

odpowiedzialnością karną za nieuprawnione ujawnienie informacji klasyfikowanych,

•

zagrożeniami ze strony obcych służb
specjalnych,

•

prawidłowością postępowań sprawdzających prowadzonych przez pełnomocników ochrony.

W 2014 r. w szkoleniach z z ochrony informacji niejawnych uczestniczyły 1 242 osoby.
2014
2013

1 242
1 511
2 111

2012

1 975

2011
2010

1 510

Liczba przeprowadzonych szkoleń
w latach 2010 - 2014.
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Współpraca z uczelniami wyższymi
W 2014 r. zostało podpisane porozumienie
pomiędzy Szefem ABW a Rektorem Wojskowej Akademii Technicznej w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej. Przewiduje
ono m.in.: organizację wykładów, konferencji,
udział we wspólnych projektach naukowych
i badawczych, uruchamianie praktyk zawodowych lub studenckich oraz studiów podyplomowych, a także opracowywanie wydawnictw
naukowych.
W ubiegłym roku kontynuowano również
współpracę o charakterze naukowo-dydaktycznym z innymi uczelniami wyższymi, w tym
z: Politechniką Warszawską, Uniwersytetem
Warszawskim, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania przy Polskiej
Akademii Nauk, Szkołą Główną Gospodarstwa
Wiejskiego, Szkołą Główną Handlową, Akademią Obrony Narodowej.

menty zwycięskich prac zostaną opublikowane w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.
Dokumentacja dorobku polskich służb
specjalnych
W 2014 r. kontynuowano projekty Ludzie
służb II RP oraz Historia mówiona służb po
1990 roku. Ten ostatni rozpoczęto w 2013 r.
W jego ramach prowadzane są wywiady z osobami, które brały bezpośredni udział w tworzeniu lub odegrały znaczącą rolę w cywilnych służbach specjalnych wolnej Polski. Do
tej pory skompletowano ponad 170 godzin nagrań z 28 rozmówcami.

Konkurs Szefa ABW na najlepszą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
W 2014 r. odbyła się ��������������������
IV �����������������
edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego. Jego celem jest promocja
i upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wśród młodzieży i kadry akademickiej, zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie oraz profilaktyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.
Do konkursu zgłoszono 17 prac obronionych w roku akademickim 2013/2014. Komitet Konkursowy podjął decyzję o przyznaniu
trzech nagród za prace magisterskie i wyróżnieniu jednej rozprawy licencjackiej. Największe uznanie zdobyła praca pt. Wykorzystanie
otwartych źródeł informacji w działalności wywiadowczej. Wzorem poprzednich edycji, frag30

W listopadzie 2014 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW została zorganizowana
III edycja konferencji poświęconej polskiemu
kontrwywiadowi w latach 1918-1945, która ─
podobnie jak wcześniejsze ─ spotkała się z dużym zainteresowaniem. Poszczególne prelekcje podejmowały zagadnienia związane z hi-

Popularyzacja problematyki bezpieczeństwa

storycznymi aspektami funkcjonowania struktur kontrwywiadowczych w latach 1918-1945.
Odbył się również osobny panel poświęcony
organizacji i początkom funkcjonowania Urzędu Ochrony Państwa.
„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”
Naukowe wydawnictwo ABW zawiera szeroki wybór tekstów poświęconych problematyce bezpieczeństwa państwa. Tematy poruszane na łamach „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego” odpowiadają ustawowym zadaniom Agencji.
W czasopiśmie publikowane są artykuły napisane na podstawie materiałów jawnych.
Ich autorami są funkcjonariusze ABW i innych
służb mundurowych oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni i specjaliści w dziedzinach
związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa.
Periodyk znajduje się w wykazie Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest również
wymieniany w bazach Index Copernicus Journal Master List oraz w Central European fornal for Social Science and Humanities (CEJSH)
prowadzonej przez Polską Akademię Nauk.
„Przegląd” jest nieodpłatnie rozsyłany do blisko 150 podmiotów. Otrzymują go przedstawiciele organów administracji państwowej i parlamentu, ośrodki szkolenia instytucji państwowych oraz biblioteki ujęte w rozdzielniku ISSN
i wybrane uczelnie wyższe, które oferują studia
z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.
W 2014 r. zostały wydane dwa kolejne numery „Przegląd
Bezpieczeństwa Wewnętrznego”. Ukazało
się również wydanie
specjalne dedykowane pamięci płk. Konstantego Miodowicza.
Ponadto, w ramach
„Biblioteki Przeglądu
Bezpieczeństwa We-

wnętrznego”, pojawiły się kolejne publikacje
dotyczące m.in. analiz informacji, kontrwywiadu II
��������������������������������������������
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RP oraz organizacji i ruchów islamistycznych. Dużym zainteresowaniem cieszył się
zwłaszcza Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych.
Witryny internetowe ABW
Wszelkie dostępne informacje dotyczące Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego znajdują się na stronach:
www.abw.gov.pl. i www.bip.abw.gov.pl.
Specjalistyczne informacje z zakresu cyberbezpieczeństwa znajdują się na stronie:
www.cert.gov.pl.
Informacje przeznaczone dla początkujących użytkowników sieci internet - m.in. filmy
o zagrożeniach, na jakie jest narażony użytkownik korzystający z Internetu oraz zestaw porad,
jak chronić komputer przed zagrożeniami z sieci
─ prezentuje witryna: www.surfujbezpiecznie.pl.
Rzecznik Prasowy
Osoba
odpowiedzialną za kontakty ABW z mediami jest rzecznik prasowy ppłk
Maciej Karczyński.
W ubiegłym roku
do Zespołu Prasowego ABW wpłynęło blisko 580 zapytań od dziennikarzy. Opublikowano 29 komunikatów. Rzecznik wystąpił w 127 nagraniach
dla mediów.
rzecznik@abw.gov.pl
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CENTRALA ABW W WARSZAWIE

DELEGATURA ABW W LUBLINIE

ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa

ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

e-mail: poczta@abw.gov.pl

Oficer dyżurny:
tel. (81) 521-34-99

Oficer dyżurny ABW:
tel. (22) 585-79-10, 565-91-10

DELEGATURA ABW W OPOLU

Centrum Antyterrorystyczne ABW: 996

ul. Nysy Łużyckiej 23, 45-034 Opole

Skargi i wnioski:
tel. (22) 585-91-92 (w godz. 8:15 – 16:00)

Oficer dyżurny:
tel. (77) 961-52-65

DELEGATURA STOŁECZNA ABW

DELEGATURA ABW W POZNANIU

ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa

ul. Rolna 53, 61-487 Poznań

e-mail: poczta@abw.gov.pl

Oficer dyżurny:
tel. (61) 972-10-55

Oficer dyżurny ABW:
tel. (22) 585-79-10, 565-91-10

DELEGATURA ABW W RADOMIU

DELEGATURA ABW W BIAŁYMSTOKU

ul. 11 Listopada 43, 26-600 Radom

ul. Żurawia 69, 15-535 Białystok

Oficer dyżurny:
tel. (48) 985-61-39

Oficer dyżurny:
tel. (85) 654-92-10

DELEGATURA ABW W RZESZOWIE

DELEGATURA ABW W BYDGOSZCZY

ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

uul. Ogińskiego 28, 85-092 Bydgoszcz

Oficer dyżurny:
tel. (17) 861-52-44

Oficer dyżurny:
tel. (52) 375-61-09

DELEGATURA ABW W SZCZECINIE

DELEGATURA ABW W GDAŃSKU

ul. Małopolska 15, 70-515 Szczecin

ul. Okopowa 9, 80-819 Gdańsk

Oficer dyżurny:
tel. (91) 431-00-82

Oficer dyżurny:
tel. (58) 743-45-83

DELEGATURA ABW WE WROCŁAWIU

DELEGATURA ABW W KATOWICACH

ul. Druckiego-Lubeckiego 2, 50-036 Wrocław

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Oficer dyżurny:
tel. (71) 340-53-15

Oficer dyżurny:
tel. (32) 200-51-21

DELEGATURA ABW W ZIELONEJ GÓRZE

DELEGATURA ABW W KRAKOWIE

ul. Fryderyka Chopina 16, 65-031 Zielona Góra

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Oficer dyżurny:
tel. (68) 353-65-82

Oficer dyżurny:
tel. (12) 254-31-11

DELEGATURA ABW W OLSZTYNIE

DELEGATURA ABW W ŁODZI

ul. Partyzantów 17, 10-524 Olsztyn

ul. Północna 38/40, 91-425 Łódź

Oficer dyżurny:
tel. (89) 539 -61-41

Oficer dyżurny:
tel. (42) 635-05-50

